Alphaville Tênis Clube

REGULAMENTO DE MATRÍCULAS 2020
MATRÍCULAS:
1. A matrícula somente poderá ser efetuada se o titulo não apresentar
Pendências financeiras ou administrativas.
Deverão ser observados os seguintes locais para matriculas:
Departamento Geral de Esportes: Todas as atividades desportivas e qualidade
de vida (exceto as atividades da natação).
Piscina Interna: Todas as matrículas da Natação, Hidroginástica e Triathlon.
Secretaria Social: Cursos de teatro, coral e danças.
2. No ato da inscrição será cobrado valor o correspondente à 50% da
Matricula da modalidade/atividade e as aulas proporcionais no mês corrente.
3. Para a prática de qualquer atividade física no clube (Inclusive nas
modalidades de danças) é obrigatório o cumprimento a lei 16.724, 22 de maio
de 2018 que estabelece novos métodos de avaliação médica para os praticantes
de atividades físicas e desportivas; Que estabelece:
3.1. O questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q) deve ser
preenchido por associados com idades entre 15 a 69 anos.
3.2. Interessados com idade inferior a 15 anos dependem de autorização por
escrito do responsável.(Termo de Menores)
3.3. Associados com idade a partir de 70 anos, precisam de apresentação de
atestado médico de aptidão para pratica de atividade física.
3.4. O não cumprimento da obrigação supra, acarretará no impedimento da
Prática. Após 30 dias sem que realize o procedimento, será realizado o
cancelamento de matricula (em caso de curso regular) com a disponibilização
da vaga.
4. Para as matrículas feitas após o dia 16 de cada mês, considerando-se que
nestas datas os boletos de cobrança já foram enviados, o valor da próxima
mensalidade será incluído no boleto de cobrança do 2º mês subsequente,
acumulando-se duas mensalidades da mesma modalidade.
5. A matrícula poderá ser efetuada por um associado com idade igual ou
superior a 18 anos, para todos os integrantes de seu título.
6. As mensalidades serão cobradas juntamente com a taxa de manutenção, cujo
vencimento é no dia 05 (cinco) de cada mês.
7. Cada modalidade possui um regulamento específico, no ato da matrícula o
associado recebe o protocolo informando que o regulamento esta disponível no
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site do clube e que o mesmo é atualizado a cada inicio de ano, as instruções
para localizar o regulamento estão no protocolo de matricula.
8. A cada início de ano haverá renovação automática da matrícula.
AULA EXPERIMENTAL:
9. Ao associado poderá ser concedida 01 (uma) aula experimental por
modalidade/atividade, oportunidade em que também será avaliado seu nível
técnico.
9.1. A matricula deverá ser efetuada após a aula experimental.
realização da matricula acarretará na liberação da vaga.

A

não

9.2.O associado só poderá fazer aula experimental na modalidade/atividade com
vagas disponíveis.
REPOSIÇÕES:
10. Para a modalidade de tênis as reposições deverão ser
Departamento Geral de Esportes, respeitando-se a grade
disponíveis.

agendadas no
de horários

10.1 O não comparecimento do aluno na aula agendada para reposição será
considerado como falta, sem direito a nova data.
11. Em feriados (municipal, estadual e federal), não haverá aula.
11.1 Não haverá reposição ou reembolso da aula.
12. O período entre 23/12/2020 a 01/01/2021 será considerado recesso, não
havendo aulas de quaisquer modalidades/atividades, consequentemente sem
direito a reposição ou reembolso proporcional de mensalidade.
TRANSFERÊNCIAS:
13. Não serão aceitas transferências de modalidades/atividades de associado
para associado, definitiva ou temporariamente.
13.1.
As
vagas
decorrentes
de
transferências
serão
disponibilizadas
prioritariamente para atendimento de eventual lista de espera.
14. A transferência entre modalidades/atividades, será efetuada mediante o
pagamento da diferença do valor entre as matriculas e mensalidade.
CANCELAMENTOS:
15. O associado que desejar cancelar a modalidade ou qualquer outra atividade
que estiver matriculado deve fazê-lo até a data de vencimento do boleto.
16. A partir da data de cancelamento, o associado fica proibido de frequentar
as aulas subsequentes.
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17. O pedido de cancelamento poderá ser realizado pessoalmente
departamento onde foi efetivada a matricula, e terá 50% do valor
mensalidade como taxa de cancelamento.

no
da

18. O cancelamento poderá ser efetuado por um associado com idade igual ou
superior a 18 anos, para todos os integrantes de seu título.
18.1. Não será permitida a solicitação
diretamente com os professores.

de

cancelamento

por

telefone

ou

19. Para a manutenção da vaga nos cursos oferecidos pelo Departamento Geral
de Esportes e Departamento Social, é necessário que se mantenham o
compromisso de mensalidades em dia, sendo que, á partir do segundo mês de
atraso, a vaga poderá ser automaticamente cancelada e direcionada aos
interessados na lista de espera.
LISTA DE ESPERA:
20. Nas modalidades/atividades em que houver lista de espera, quando se
apresentar uma vaga, esta deverá ser oferecida, via email e telefone,
(whatsapp) fixando o prazo de 24 horas para efetuar a matricula.
20.1. Caso a matricula não seja realizada dentro do prazo determinado acima,
será considerado “desistência” e seu nome deverá ser incluído no final da
lista de espera.
Barueri, Janeiro de 2020.
RECEBI O REGULAMENTO ESPECÍFICO DE MATRÍCULA DE 2019 E DECLARO ESTAR CIENTE
DE TODAS AS SUAS CONDIÇÕES E IMPLICAÇÕES.
ALUNO (A): ___________________________________________________________
TÍTULO: ______________________________________________________________
DATA: ________________________________________________________________
CURSO: _______________________________________________________________
ASSINATURA: __________________________________________________________
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